






 
Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko / nazwa oferenta      

Adres 

telefon 

 Gmina Świlcza 

36-072 Świlcza 168 

 

 

OFERTA 

 

 

A. Nazwa Oferenta:      ………………………………….. 

 

B. Adres Oferenta:      ………………………………….. 

 

C. NIP:             ………………………………….. 

 

D.  Nazwa zadania: 

„Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy 

Świlcza” 

 

E.  Oferuję pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

 w  specjalności* …..…………………………………………… 

 Cena -   …………….... % od wartości nadzorowanych robót netto 

F. Przyjmuję termin realizacji zamówienia do dnia określonego w pkt.IV: 

……………………………….. 

 

 

 

 

    ………………….          …………………………… 
     miejscowość, dnia                    podpis i pieczątka oferenta 

 

 

 

 

 

*w przypadku składania oferty na więcej niż jedna branża, formularz ofertowy należy wypełnić oddzielnie na każdą 

składaną część. 

 



 
Załącznik nr 2 

Oświadczenie 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja 

energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” znak sprawy: 

RGI.7011.2.2017 prowadzonym przez Gminę Świlcza. 

Ja niżej podpisany: 

 

Imię (imiona)  . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Nazwisko    . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że: 

1) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 

wykonawców realizującym zadanie Modernizacja energetyczna budynków 

oświatowych na terenie Gminy Świlczy; 

2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą 

zadania j.w. i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów 

nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) nie pozostaję z żadnym wykonawcą zadania j.w. w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co 

do mojej bezstronności; 

4) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 
 

Świlcza, dnia       - 07 - 2017 r.  

...........................................................
(podpis) 




